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ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός παλιάς υδρομάστευσης
ΟΑΔΥΚ και περιβάλλοντος χώρου του
κεντρικού αγωγού του Ο.Α.Κ. Α.Ε στα
Μεσκλά»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στον οικισμό των Μεσκλών, κάτω από τη γέφυρα του χειμάρρου Κερίτη στην είσοδο του
χωριού υπάρχει μια παλιά υδρομάστευση και στη συνέχεια σκυρόδεμα εγκιβωτισμού της
κοίτης του χειμάρρου για μήκος περίπου 60 μέτρων και πλάτος περίπου 10 μέτρων. Με την
πάροδο των χρόνων το νερό έχει προκαλέσει ζημιές στην όλη κατασκευή με αποτέλεσμα να
υπάρχει μια πολύ άσχημη εικόνα εντός της κοίτης του ρέματος που δε συνάδει με την φυσική
ομορφιά της περιοχής. Το έργο αυτό είχε κατασκευαστεί από τον τότε ΟΑΔΥΚ, και συνεπώς
η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος είναι ευθύνη του ΟΑΚ ΑΕ.
Επιπλέον πρέπει να γίνει καθαρισμός της κοίτης του ρέματος και του λοιπού περιβάλλοντος
χώρου πλησίον του κεντρικού αγωγού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στα Μεσκλά για λόγους προστασίας
του αγωγού και των λοιπών υφιστάμενων κατασκευών που διαχειρίζεται ο οργανισμός στην
περιοχή.
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την πλήρη καθαίρεση του τεχνικού έργου της
υδρομάστευσης που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Μεσκλά και του σκυροδέματος
εγκιβωτισμού της κοίτης κατάντη αυτής καθώς και την απομάκρυνση των μπαζών που θα
προκύψουν. Στη συνέχεια θα γίνει καθαρισμός της κοίτης του χειμάρρου από τη βλάστηση
αλλά και φερτά υλικά ή σκουπίδια από την θέση της υδρομάστευσης και για μήκος 600 μέτρα
ανάντη αυτής, μέχρι την υδρομάστευση που υπάρχει στη θέση Παναγία. Μετά τον καθαρισμό
η κοίτη θα έχει ανεμπόδιστη ροή από φερτά, μπάζα, σκουπίδια ή βλάστηση και η κοίτη της
θα δείχνει κατά το δυνατόν φυσιολογική. Όλα τα παραπάνω φερτά, μπάζα, σκουπίδια και
βλάστηση που θα προκύψουν από τον καθαρισμό θα απομακρύνονται από την κοίτη του
χειμάρρου.
Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 13.144,73€ χωρίς το ΦΠΑ και η διάρκεια του θα είναι
δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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